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 چکیدٌ

در ایي همالِ پیؾٌْادی تزای راُ اًذاسی ؽثىِ ای هجاسی دارای سیزعاختْا ٍ عاختار هٌاعة تِ هٌظَر اؽتزان تجارب، داًؼ فٌی  

ًی فؼال در حَسُ هثاحث ًفتی ٍ تجْیشات آسهایؾگاّی ًفت ارائِ هی ؽَد وِ تز اعاط ایي عزح ولیِ پضٍّؾگزاى ٍفٌؼتگزاى ایزا

تتَاًٌذ تِ راحتی ٍتاعزػت تا یىذیگز در تؼاهل تَدُ ٍتِ اًجام وارّای تیوی تپزداسًذ. ػالٍُ تزآى سیزؽثىِ تجْیشات آسهایؾگاّی 

ِ ؽذُ هزتثظ تا فٌایغ ًفت هغتمز در داًؾگاّْا، هزاوش تحمیماتی ٍپضٍّؾىذُ ّا ًٍیش فٌایغ ًفت در عزاحی ایي ؽثىِ در ًظزگزفت

اعت وِ السم اعت ولیِ اػضای حمَلی ایي ؽثىِ هؾخقات دلیك تجْیشات فٌی آسهایؾگاّی خَد را تارگذاری ًوایٌذ. درًْایت 

تِ گًَِ ای  لیغت واهلی اس تجْیشات آسهایؾگاّی هَجَد در سهیٌِ ًفت در ول وؾَر تِ فَرت تاًه دادُ ّا در اختیار خَاّذ تَد

تَد لیغت واهلی اس اعالػات فٌی تجْیشات هزتثظ تا  لادرخَاٌّذ( ؽجپٌا ضٍّؾگزاى ًفت ایزاى)اهغ پج وِ وارتزاى ػضَ ؽثىِ

فٌایغ ًفت را دراختیار داؽتِ ٍتا ارعال الىتزًٍیىی درخَاعت اعتفادُ اس تجْیش هذًظز درفزآیٌذ اتَهاعیَى اس تجْیشات پیؾزفتِ 

ل ّای پضٍّؾی ٍ عزػت تاالی تِ اؽتزان گذاری تجارب ٍداًؼ فٌی اس اػضای حمَلی ؽثىِ تْزُ جَیٌذ.  عَْلت در ارتثاعْا ٍتؼاه

هشایای ایي عزح هی تاؽذ. ّوچٌیي ٍجَد چٌیي ؽثىِ ای اس فؼالیتْای جشیزُ ای ٍ ٍاگزا تا حذاهىاى جلَگیزی ًوَدُ ٍ تاػث 

ای چٌیي عزحی هغلوا در رًٍك اجز .ّوگزایی ٍّن افشایی تیوی در اًجام پضٍّؾْای تشري ٍتاثیزگذار در فٌؼت ًفت خَاّذ تَد

وِ دارای تاثیزات ػویك تزی در افشایؼ ویفی پضٍّؾْای وارتزدی در فٌایغ ًفت  -تخؾی ٍؽتاب افشایی  فؼالیتْای پضٍّؾی تیوی 

 خَاّذ ؽذ. -وؾَر ّغتٌذ
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ABSTRACT 

 In this research, we have proposed a virtual network design to establish a comprehensive network of 

Iranian Petroleum researchers, reference to their vast distribution in lots of universities and petroleum 

industries. This network will be very useful for all of its virtual members to connect each other and share 

their expertise and knowledge in the field of petroleum whether up-stream or down –stream industries 

very easily with a very high rate. Furthermore, the related petroleum institutes, universities and research 

centers could share their modern equipment via the virtual network. An intelligent robot search engine 

designed for automatically discovering of the researchers with the same field of research and/or interests 

and will offer to both sides to link via the virtual network as a startup for intelligent membership to grow 

the branches of the network tree. The most advantages of establishing this virtual network of Petroleum 

Researchers is its user-friendly link structure and easy access of the researchers for sharing their 

knowledge and expertise with a high rate of information and data transportation via the virtual space. 
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 مقدمٍ -1

 اهزٍس دًیای در ٍگزٍّی تیوی پضٍّؾْای افشٍى رٍس اّویت

 هجاسی فضای گغتزػ تا اهزٍسُ. ًیغت پَؽیذُ وظ تزّیچ

 ّن ٍتؼاهل ارتثاط تزلزاری در ٍعزیغ لذرتوٌذ اتشارّای اس یىی

 ایي تِ ٍرٍد عزیك اس هجاسی ّای ؽثىِ تؾىیل تیوی، افشای

 چٌیي ویفی عزاحی هغلوا. تاؽذ هی ٍگغتزدُ جذیذ فضای

 تزای ٍعیؼتز عغح در ارتثاعات رًٍك تاػث ّایی ؽثىِ

 در. ؽذ خَاّذ عزاعزجْاى اس هٌذاى ػاللِ هختلف عیفْای

 فؼال پضٍّؾگزاى ٍجَد تِ تَجِ تا ًیش ها وؾَر ًفت فٌؼت

 ایزاًیاى چٍِ وؾَر داخل در چِ ایزاًی تجزتِ تا ٍفٌؼتگزاى

 را یىذیگز تا آًْا هجاسی ارتثاط لشٍم وؾَر اس خارج در فؼال

 در هتؼذدی هجاسی تحمیماتی تیوْای.    عاسد هی دٍچٌذاى

 آى اس هیتَاى وِ ّغتٌذ فؼالیت تِ هؾغَل اوٌَى ّن دًیا

 در عالهتی عیغتن هذرعِ هجاسی تحمیمات هزوش تِ جولِ

 هَضَػات تز هزوش ایي. ]1[ًوَد اؽارُ جَرجیا ٍعت داًؾگاُ

 داًؾجَیاى ػلوی پؾتیثاًی هٌظَر ٍتِ ًوَدُ توزوش چٌذًظوی

 عَر ٍتِ اعت ؽذُ تاعیظ داًؾىذُ ایي ٍپضٍّؾگزاى پشؽىی

  سیغتی آهار ّای دادُ ویفی تحمیك رٍػ رٍی تز اخـ

 افشاری، ًزم پؾتیثاًی هزوش ٍدارای دارد ػلوی گذاری اؽتزان

 هی هتغیزی چٌذ حلیلْایت ٍ ّا دادُ ٍهذیزیت آٍری جوغ

 اس پظ پضٍّؾگزاى تزای ػادی وارتزی عغح در ػضَیت تاؽذٍ

 هحمماى 2013 عال در. تاؽذ هی ٍرایگاى آساد آًالیي ًام ثثت

 یه تِ ّن اتفاق تِ تلت درگزیي ًاعا گادارد  فضایی هزوش

 پزعؾْایی تزرٍی وِ پیَعتٌذ ًاعا در هجاسی جذیذ هَعغِ

 تین ًِ. دارد توزوش تؾز  فضایی اتٍاوتؾاف فضا ػلن درتارُ

 هجاسی هَعغِ تِ پیَعتي تزای آهزیىا ایالت ّفت اس تحمیماتی

 ایي وِ ؽذ تزگشیذُ ًاعا ؽوغی هٌظَهِ اوتؾافات تحمیماتی

 افشایی ّن  ٍعغح خَب تاسدُ دارای تشري هجاسی هَعغِ

 فایذُ تشرگتزیي جولِ اس. ]2[اعت تَدُ هحمماى تزای خَتی

 هی پضٍّؾگزاى هجاسی ّای ٍؽثىِ هجاسی تیتحمیما هزاوش

 3]3[وزد اؽارُ سیز هَارد تِ تَاى

 هزسّای هحذٍیت تذٍى هحمماى تؼاهل تاالی عزػت -

 سیاد فیشیىی فافلِ ٍجَد تا جغزافیایی

  ؽثیِ تزخی افشارّا، ًزم اعالػات، دادُ، گذاری اؽتزان تِ اهىاى-

 عغح تاییذ اس پظ پضٍّؾی ٍهغتٌذات ػلوی گشارؽْای ٍ عاسّا

 وارتزاى هختلف عغَح تزای هحزهاًگی

 ّای ٍپضٍّؾىذُ ّا هَعغِ هتٌَع اهىاًات پتاًغیلْاٍ اس اعتفادُ-

 پضٍّؾگزاى ولیِ تزای هختلف

 تزلزاری تاالی عزػت داؽتي ػیي در سیاد سهاًی هحذٍدیت ػذم-

 پضٍّؾگزاى تیي ارتثاط

 تین در پضٍّؾی فزآیٌذّای تَدى آًالیي-

 تیي ًٍیش افزاد تیي گزٍّی تحمیمات فؼالیت داهٌِ گغتزػ اهىاى-

 تحمیماتی گزٍّْای

 در ّا ّشیٌِ ایي ٍفزف فیشیىی ٍآهذّای رفت ّای ّشیٌِ واّؼ-

 دیگز هْن اٍلَیتْای

 ايلیٍ شبکٍ شکل گیریريود -2

 عزیك اس گیزی ػضَ تا ایزاى ًفت پضٍّؾگزاى جاهغ ثىِؽ

 ؽاغل ایزاًی پضٍّؾگزاى ولیِ تِ الىتزًٍیىی دػَتٌاهِ ارعال

 ًفت ستذُ ارؽذ وارؽٌاعاى ٍ ٍداًؾگاّْا تحمیماتی درهَعغات

 اس واهلی اعالػاتی تاًه تْیِ هغتلشم اهز ایي. گیزد هی ؽىل

 تاالدعتی هثاحث حَسُ در فؼال ٍپضٍّؾگزاى هتخققاى ولیِ

 ؽَرای تین تَعظ وٌَى تا تاؽذ هی ًفتی دعتی ٍپاییي

 تاًه یه آساد داًؾگاُ  ًفت تزداؽت اسدیاد هلی عزح راّثزی

 سهیٌِ در فؼال آساد داًؾگاُ اعاتیذٍپضٍّؾگزاى اس اعالػاتی

 تزجغتِ ًفت هتخققاى اس ًفز فذ اس ٍتیؼ ؽذُ تْیِ ًفت

 ًیش  هؼتثز ٍداًؾگاّْای دًیا هؼزٍف ؽزوتْای در ؽاغل ایزاًی

 ووه تا ٍهغلوا تاؽذ هی تىویل حال در وِ اًذ ؽذُ ؽٌاعایی

 ًفتی ؽزوتْای ًٍیش ًفت سهیٌِ در فؼال داًؾگاّْای عایز

 هی هْن تیي ایي در آًچِ.  تاؽذ هی ٍارتما تىویل لاتل داخلی

 ًٍیش ّن تا هزتثظ گزٍّْای در افزاد ایي تٌذی دعتِ لشٍم ًوایذ

 تِ افزاد ؽٌاعاًذى اهىاى تا تاؽذ هی ای رؽتِ تیي گزٍّْای

 ؽثىِ ایي در آًْا هجاسی ارتثاط اٍلیي آج ٍاعتارت یىذیگز

 تجارب ، پضٍّؾی عَاتك ًظیز فیلذّایی اعاط تز. تاؽذ هی

 جاهغ تٌذی تمغین ایي افزاد ّای هٌذی ػاللِ ًٍیش واری

 َّؽوٌذ جغتجَگز رٍتَت تَعظ آى اس پظ. گیزد هی فَرت

 ٍتزای هؼزفی یىذیگز تِ هؾاتِ فیلذّای دارای افزاد ؽثىِ

 یىی فیيعز تاییذ اس پظ وِ ؽًَذ هی دػَت یىذیگز تا تؼاهل

 اضافِ اس ٍپظ گیزد هی ؽىل ؽثىِ درٍى خغی اتقاالت اس

 عتارُ اتقال ذتؼ هزاحل در ٍ هثلثی اتقال عَم ًفز ؽذى

 پضٍّؾگزاى هجاسی ؽثىِ اس ای خَؽِ سهاى هزٍر تِ ٍ تؾىیل

 درخت ّا خَؽِ ایي تؾىیل تا گیزد هی ؽىل ایزاى ًفت

 اس ریوا دٍرُ یه اس پظ ٍ ؽَد هی تىویل هجاسی پضٍّؾىذُ

 لغثْای ٍپضّؾیؾاى ػلوی تزًٍذادّای اعاط تز هَفك تیوْای

 ٍپاییي تاالدعتی فٌایغ هتٌَع هثاحث در تخققی هجاسی

 تِ را ؽثىِ ًیاسهٌذی هَضَع ایي. گیزد هی ؽىل ًفت دعتی

 هی تیؾتز پضٍّؾی تؼاهل هَفمیت ؽاخقْای ٍتذٍیي تؼزیف

 جْاًی هَجَد اعتاًذاردّای اس الْام تا ایٌذوغْا  ایي وِ عاسد
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 هی Web of Science ٍیا Webometricایٌذوغْای ًظیز

 اًجام تِ ؽثىِ اػضای تؾَیك هٌظَر تِ .گیزد لزار ًظز هذ تَاًذ

 ؽاخقْایی ، یىذیگز تا تیوْا فشایٌذُ تؼاهل ًٍیش تیوی وارّای

 عَر تِ  وِ ؽذُ گزفتِ ًظز در تیوی تؼاهل ؽاخقْای تؼٌَاى

 ٍآًالیي رٍس تِ فَرت تِ ؽذُ یعزاح عاهاًِ تَعظ اتَهاتیه

 یىثار، هاُ ٍّزعِ آهذُ در ًوَدار تِ ٍ هحاعثِ ؽثىِ در

 ایي همذارهتَعظ تاالتزیي دارای هجاسی تحمیماتی افزادتیوْای

 الثتِ. گیزًذ هی لزار ٍهؼٌَی هادی تؾَیك هَرد ؽاخقْا

 ّز در پضٍّؾی ٍاٍلَیتْای ًیاسّا تِ تَجِ تا عاسی تَهی هغلوا

 فَرت ًفتی هثاحث ٍپضٍّؾی ػلوی ّای اخِؽ اس وذام

. هَتَر جغتجَگز َّؽوٌذی ًیش در ایي ؽثىِ  .گزفت خَاّذ

در ًظز گزفتِ ؽذُ وِ لادر اعت افزاد عیف ٍعیؼی اس 

پضٍّؾگزاى ٍفٌؼتگزاى ایزاًی فؼال در فٌایغ ًفت اػن اس 

تاالدعتی ٍپاییي دعتی در عزاعز وؾَر ًٍیش در 

ِ عزاعز جْاى ٍجَد دارًذ ٍ تا داًؾگاّْاٍؽزوتْای هؼتثزو

وٌَى دارای فؼالیت ؽثىِ ای تا یىذیگز ًثَدُ ٍتیؾتز تِ 

فَرت هَردی یا همغؼی تا ّن در ارتثاط تَدُ اًذٍ دارای حَسُ 

ّای واری هؾاتِ یا ًشدیه تْن ّغتٌذ را تؾخیـ دادُ ٍتزای 

در  تزلزاری ارتثاط درایي ؽثىِ تِ آًْا پیؾٌْاد ارائِ هی دّذ تا

فَرت توایل تَام ّزوذام اس عزفیي ایي ارتثاط هَرد تاییذ 

 ٍتزلزار ؽَد.

مدیریتی شبکٍ مجازی پژيَشگران وفت  ساختار -3

 ایران

 پیگیزی هغَل ؽثىِ، راّثز اس اػن هجاسی ؽثىِ ایي هذیزیتی اجشای

 تْیِ ، ًگز تزٍى سای درٍى ّوىاریْای تحمیمات، تزاعتزاتضی ًٍظارت

 ًوایی تَد خَاّذ ؽثىِ درٍى  اهٌیتی لَاًیي اىرع رٍس تِ ٍ وٌٌذُ

 .اعت آهذُ 1 ؽىل در اجشا ایي اس ولی

 

 
 ًفت پضٍّؾگزاى هجاسی ؽثىِ  راّثزی در عاختارهفَْهی -1 ؽىل

 ایزاى
 

 ساختار کمیتٍ َای شمجپىا  -4

یىی اس پاراهتزّای تغیار هْن در چزخِ حیات ؽثىِ ّای هجاسی 

اػضا هی تاؽذ تجزتِ ًؾاى دادُ در  فزاّن عاختي عاختار عَد تزای

وؾَر ها وارّای تیوی اتتذا تغیار آتؾیي آغاس هی ؽًَذ ٍلی آرام 

آرام تذلیل ػذم ؽفافیت اٍلیِ در عْن عَد ّز وذام اس اػضای تین ، 

ایي تیوْا حتی در فضای حمیمی چزخِ ػوز تغیار وَتاّی دارًذ چِ 

ػولیلتی ٍعیغ تزی تزعذ تِ فضای هجاسی وِ عیف اػضا ًٍیش پٌْای 

را درتزهی گیزد.  ایي تجزتِ پایِ فلغفی هْوی تزای لشٍم داؽتي یه 

پالى تجاری عاسی ٍعَد رعاًذى تِ وارتزاى ؽثىِ هجاسی هی تاؽذ 

وِ تایغتی اس ّواى اتتذای تاعیظ چٌیي ؽثىِ جاهؼی تزرعی 

ٍپیؼ تیٌی ؽذُ ٍتِ فَرت واهال ؽفاف تزای وارتزاى ػٌَاى ؽَد ٍ 

ات آًْا جَیا ٍدر یه فزآیٌذ ّن اًذیؾی ّن افشای درٍى ًیش ًظز

تیوی تِ یه هذل هٌاعة در ایي سهیٌِ دعت یافت. ایي رعالت تِ 

وِ اس تیي ( 2)ؽىلػْذُ وویتِ تجاری عاسی ؽثىِ خَاّذ تَد 

هَفك تزیي وارآفزیٌاى در حَسُ ًفتی ًٍیش افزاد هتخقـ هغلظ تز 

ًتخاب خَاٌّذ ؽذ ٍ هذیزیت ٍوٌتزل پزٍصُ در فضای هجاسی ا

اس عزیك تزگشاری اًتخاتات  1ًوایٌذُ ای ًیش تَعظ وارتزاى عغح 

هجاسی تِ هذیز ؽثىِ هؼزفی خَاّذ ؽذ. در ٍالغ ٍجَد ًوایٌذُ یا 

ًوایٌذگاًی اس وارتزاى ػادی ؽثىِ ػالٍُ تز تفْین احتزام تِ ػمایذ 

در  وارتزاى ، تغتز را تزای فیذته گیزی تْتز اس آًاى تزای اػوال

ؽَراّای هْن ًظیز ؽَرای راّثزی ؽثىِ فزاّن خَاّذ عاخت. اس 

عزف دیگز وویتِ ًظارت ػلوی ًیش در ایي ؽثىِ تغیار حیاتی 

ٍالشاهی اعت وِ ػالٍُ تز وٌتزل فزآیٌذ تؼاهل پضٍّؾگزاى ؽثىِ تِ 

ًظارت ػلوی آى خَاّذ پزداخت. هذیزیت اجزایی ًیش هَظف تِ 

ح اعتزاتضیْای هذ ًظز ؽثىِ در تزرعی ٍ تغتز عاسی اجزای فحی

 حیغِ اختیاری خَد در فضای هجاسی خَاّذ تَد.

 

 عاختار وویتِ ّای ػلوی ٍتجاری عاسی ؽجپٌا -2ؽىل 
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ّوچٌیي ًوایی ولی اس ًحَُ تؼاهل پضٍّؾگزاى ػضَ ؽجچٌا  

ًؾاى دادُ ؽذُ اعت. ایي اؽتزان  3اؽتزان گذاریْایؾاى در ؽىل ٍ

ای تغیارهتٌَع دادُ ٍهگادیتا هی ؽَد گذاری چَى تاػث ایجاد تاًىْ

اتزی هذیزیت اؽتزان گذاری دادُ ّا ، اعالػات ًیاسهٌذ تِ عاختار 

در  cloudخَاّذ تَد وِ ؽواتیه عزح اٍلیِ ایي عاختار اتزی ٍداًؼ

 تِ ًوایؼ درآهذُ اعت. 4ؽىل 

 
ًوایی اس تؼاهل پضٍّؾگزاى ػضَ ؽجپٌا ٍاؽتزان  -3ؽىل 

 گذاریْایؾاى

 
 

 
 

عاختار اتزی هذیزیت اؽتزان گذاری دادُ ّا ، اعالػات  -4ؽىل 

 ٍداًؼ

 

مًفی  از شیبکٍ   يداخلیی  خارجی َای ومًوٍ    -5

 يآزمایشگاَُا   مجازی محققان

   کربهعمقی  اتدر حًزٌ اکتشاف -5-1
اس ًوًَِ ّای هَفك در حَسُ ّای هؼذى وِ تِ حَسُ اوتؾاف 

، شدیه اعت ًفت تِ دلیل هاّیت هٌْذعی اوتؾافی آى تاحذٍدی ً

اوتؾافات وزتٌی اؽارُ ًوَد وِ دارای هی تَاى تِ ؽثىِ هجاسی 

پایگاُ دادُ ّای اوتؾافی، ًزم افشارّای تخققی هَرد ًیاس ٍ اتشارّای 

هزتثظ هی تاؽذ ٍّوچویي در الیِ هذلغاسی ؽیویایی ٍفیشیىی 

َ تاالتز دارای عغح وارتزیْای هجتوغ ؽاهل آًالیش ٍهؼذًىاٍی

عاختار ایي ؽثىِ در . ]4[هجاسی هؼذًی هی تاؽذآسهایؾگاّْای 

ًؾاى دادُ ؽذُ اعت وِ هی تَاًذ تزای هذل اٍلیِ سیزؽثىِ  5ؽىل 

ای اس ؽثىِ هجاسی هذ ًظز در ایي همالِ تحت ػٌَاى ؽاخِ هٌْذعی 

 اوتؾاف ًفت هذ ًظز لزار گیزد.

 
ؽواتیه عاختار ؽثىِ هجااسی اوتؾااف وازتي در اػوااق      -5ؽىل 

 سهیي

 َمکار)ساَا(آزمایشگاَُای آزاد اماوٍس -5-2
ِ     هَفكّای تجزتِ اس  داًؾاگاُ   دیگز هی تاَاى تاِ تجزتا

حذاوثزی اس فضای هجاسی تزای اعتفادُ آساد در خقَؿ 

ؽااثىِ واازدى تجْیااشات آسهایؾااگاّْا درٍاحااذّای     

ِ  ایاي  یازا س داًؾگاّی عزاعز وؾاَر اؽاارُ ًواَد.     ؽاثى

 ٍ ّا ایؾگاُآسه توام وِ اعت هلی ؽثىِ یه آسهایؾگاّی

 ػالٍُ ٍ وٌذ هی هتقل ّن تِ را وؾَر عزاعز ّای وارگاُ

 دارد پای  در ًیاش  را تیؾاتز  افشایی ّن ّا، ّشیٌِ واّؼ تز

ِ  وِ اعت لذری تِ ایي ؽثىِ وِ عاّا ًام دارد اّویت  تا

 هغازح  تىویلای  تحقیالت تَعؼِ در ؽاخـ یه ػٌَاى

 اس ًمغِ ّز در اعالهی آساد داًؾگاُ داًؾجَی ّز اعت ٍ

ِ  ایزاى  اس تاؽاذهی تَاًاذ   پضٍّؾای  خاذهات  ًیاسهٌاذ  وا

تزد. در ٍالاغ در ایاي ؽاثىِ هجااسی      تْزُ عاّا اهىاًات

اعاز وؾاَر   زولیِ دعتگاّْا ٍتجْیشات آسهایؾگاّْای ع

در ٍاحذّای داًؾاگاّی آساد تاِ در یاه عااهاًِ جااهغ      

تارگذاری ٍؽثىِ ؽذُ اًذ تاِ گًَاِ ای واِ پضٍّؾاگزاى     

اهىاًات آسهایؾگاّی ولیِ ٍاحاذّای   لادر خَاٌّذ تَد اس
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  .]5[داًؾگاّی در داًؾگاُ آساد اعالهی اعتفادُ ًوایٌاذ 

ایي عاهاًِ هی تَاًذ تِ ػٌاَاى الگاَیی  در تْیاِ تخاؼ     

عااهاًِ ؽااجپٌا هااَرد   آسهایؾااگاّی   تجْیااشاتؽاثىِ  

 اعتفادُ لزار گیزد.

 ي جمع بىدی تیجٍو -6

ِ عزح  ؽثىِ جاهغ هجاسی پضٍّؾگزاى ًفت ایزاى ت

هٌظَر تؼاهل تیؾتز پضٍّؾگزاى ایزاًی در حَسُ ّای 

هختلف ًفت اػن اس تاالدعتی ٍپاییي دعتی تا عزاحی 

هٌاعة عاختار هذیزیتی ٍ ًیش تاًه دادُ ّا ٍاعالػات 

ٍتغتز هٌاعة هجاسی در اؽتزان گذاری تجارب ٍ داًؼ 

هی تَاًذ تزای اٍلیي تار در وؾَر راُ اًذاسی ؽَد ٍّوِ 

ال در حَسُ ًفت را وِ در داًؾگاّْای پضٍّؾگزاى فؼ

هؼتثز دًیا ٍؽزوتْای هؼزٍف ًفتی فؼال ّغتٌذ تِ 

یىذیگز لیٌه ًوَدُ ٍ فؼالیتْای آًْا را در راعتایی ّن 

فؼالیتْای جشیزُ ای هتؼاهل عاختِ افشا ٍتِ دٍر اس 

ٍاهىاى اعتفادُ اس تجارب ارسؽوٌذ ٍ ًیش داًؼ 

تزای پضٍّؾگزاى  پضٍّؾگزاى ایزاًی تزاس تاالی جْاًی

ٍهتماتال اهىاى ارتثاط دٍعَیِ هیاى  داخلی هیغز عاسد

عزػت تاال پضٍّؾگزاى داخلی ٍخارجی تزلزار عاسد.

ٍعَْلت در ارتثاط وارتزاى هْوتزیي هشیت ایي ؽثىِ 

الثتِ سیزؽثىِ جاهغ  تجْیشات آسهایؾگاّی خَاّذ تَد . 

هىاى در ایي ؽثىِ هجاسی در ًظز گزفتِ ؽذُ تا وارتزاى ا

 ًفتی اعتفادُ اس تجْیشات پیؾزفتِ آسهایؾگاّْای

ّوچٌیي یىذیگز را پظ اس تَافك عزفیي داؽتِ تاؽٌذ. 

تِ هٌظَر افشایؼ چزخِ حیات ؽثىِ ٍپایذارعاسی تؼاهل 

درٍى سای ؽثىِ وویتِ تجاری عاسی ٍوویتِ ػلوی در 

ؽثىِ در ًظز گزفتِ ؽذ تا تا تزًاهِ ریشی ػلوی ٍتجاری 

راُ اًذاسی ٍتْزُ تزداری تْیٌِ اس ایي  هذیزیت پزٍصُ

  ؽثىِ هجاسی جاهغ فزاّن ؽَد.

 تشکر يقدرداوی -7

ذ ًْایت لذرداًی خَد را اس ٌتزخَد السم هی داً ًگارًذگاى

تؾَیمْا تِ دلیل آلای پزٍفغَر اتزاّین ٍاؽماًی فزاّاًی 

در خقَؿ عزح پیؾٌْادی  ایؾاى ٍحوایتْای هؼٌَی 

 داؽتِ تاؽٌذ.ّؾگزاى پضٍهجاسی اٍلیِ ؽثىِ جاهغ 
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